Zmluva
o poskytovaní sociálneho príspevku na sociálne služby podľa zák. 448/2008
Z.z. a ust. § 55 občianskeho zákonníka
Poskytovateľ:
Obec Lužany pri Topli
Lužany pri Topli 26, 087 01 Giraltovce
V zastúpení: Ing. Miroslav Čorba, starosta obce
IČO: 00322351
Číslo účtu: SK44 5600 0000 0036 5294 8001
Prijímateľ:
ANGELO n. o.
Giraltovce, Dukelská 40/44, 087 01 Giraltovce
V zastúpení: Mgr. Simona Čontofalská
IČO: 50416723
Číslo účtu: SK41 1100 0000 0029 4802 6482
Čl. I.
Preambula
Poskytovateľ sociálneho príspevku a prijímateľ, ktorý je neverejným poskytovateľom sociálnej
služby – denný stacionár pre seniorov v Chmeľove, za účelom podpory poskytovania
kvalitných sociálnych služieb pre občanov obce umiestnených v dennom stacionári sa dohodli
na zmluvnej úprave pravidiel ich vzájomnej spolupráce. Prijímateľ neposkytuje sociálnu službu
za účelom dosiahnutia zisku.
.
Čl. II.
Predmet zmluvy
2.1. Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri poskytnutí
finančných prostriedkov zo strany poskytovateľa prijímateľovi na zabezpečenie prevádzky
sociálnej služby - denného stacionára v Chmeľove.
2.2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť prijímateľovi finančné prostriedky vo výške 10,eur/mesiac za každú osobu s trvalým pobytom v obci Lužany pri Topli umiestnenú v dennom
stacionári v Chmeľove, na výdavky súvisiace s prevádzkou poskytovanej sociálnej služby.
Splatnosť príspevku vo výške jednej štvrtiny ročnej platby je do 15 dní prvého mesiaca
kalendárneho štvrťroka.
Čl. III.
Práva a povinnosti zmluvných strán
3.1. Poskytovateľ poskytne prijímateľovi finančné prostriedky za podmienky, že tento nebude
poskytovať sociálne služby v danom zariadení za účelom dosiahnutia zisku.

3.2. Prijímateľ použije finančné prostriedky len na účel uvedený v bode 2.2.
3.3. Prijímateľ je povinný povoliť osobám poverených poskytovateľom vstup do priestorov
denného stacionára, poskytovať informácie a vysvetlenia súvisiace s jeho činnosťou.
Čl. IV.
Platnosť zmluvy
4.1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na dobu od 1.1.2020 do 31.12.2020
4.2. Poskytovateľ môže od zmluvy odstúpiť najmä v prípade, že
a) účel poskytnutia finančných prostriedkov zanikne
b) prijímateľ uviedol vo svojej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku neúplné alebo
nepravdivé údaje
c) dôjde k výmazu denného stacionára z registra poskytovateľa sociálnej služby.
Čl. V.
Záverečné ustanovenia
5.1. Zmluvné strany sú povinné navzájom sa informovať o všetkých rozhodujúcich
skutočnostiach, ktoré by mali vplyv na plnenie tejto zmluvy.
5.2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami, účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia.
5.3. Obsah tejto zmluvy možno zmeniť alebo doplniť len na základe dohody zmluvných strán
na základe dodatkov, podpísaných zmluvnými stranami.
5.4. Ostatné vzťahy, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zák. č. 448/2008 Z.z.
5.5. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana dostane po jednom
rovnopise.
5.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu riadne prečítali, obsahu porozumeli, nemajú
námietky proti forme a obsahu a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

V Lužanoch pri Topli, dňa ...................
Za poskytovateľa:

Ing. Miroslav Čorba
starosta obce

V Lužanoch pri Topli, dňa ...................
Za prijímateľa:

Mgr. Simona Čontofalská
riaditeľka n.o.

